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اخلالصة التنفيذية:

يف ظل عدم وجود محاية للمستهلك يف جمال اخلدمات املالية، وعدم وجود قواني خلصوصية 	 
البياانت تكون هناك صعوبة الكتساب ثقة العمالء لتخوفهم من القرصنة واالحتيال.

التداول 	  برجميات  عن  فضاًل  املالية  األسواق  على  واضح  أتثري  االصطناعي  للذكاء  أصبح 
التداول ومفهوم االستثمار يف  بتغيري مفهوم  الذكاء االصطناعي  إذ سامهت ثورة  اخلوارزمي، 
األسواق املالية العاملية، وخصوصاً أسواق العمالت واألسهم، لتصبح -حاليـًا- أكثر ِدقة عن 
طريق ما تقدِّمه من حلول عصرية تلفت إنتباه املضاربي يف السوق، واستخدام سريع لتلك 

البجميات املتطورة؛ لتحقيق العوائد العالية، وخماطر تتناسب مع تلك العوائد.

ميكن للتجَّار واملستثمرين يف العراق استخدام الذكاء االصطناعي ليس فقط يف التنبؤ، ولكـن 	 
يف صنع القرار وإدارة احملافظ، ويف عديد من األمـور املالية األخــرى.

وكيفية 	  املالية  األوراق  ملفاهيم  والتوضيح  العراقي،  اجملتمع  املالية يف  التوعية  نشر  الواجب  من 
االستثمار فيها، وما األسهم؟ وما الشركات؟ وكيفية عملها؟ وما فائدهتا وأتثريها على اقتصاد 

البلد؟ وكيف يـَُتالعب با وُيَتال با؟ لتجنُّب الوقوع فيها. 

على الدولة أن تتحقَّق من حساابت الشركات عن طريق احملاسبي القانونيي حبيث تضمن أنَّ 	 
كلَّ البياانت املقدَّمة هي بياانت حقيقية. 

استخدام أنظمـة الذكـاء االصطناعـي في تعزيز اإلدارة 
المالية في العراق

رسل كريم ناصر *

*  ابحثة يف اقتصادايت األعمال.
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املقدمة

للتطور  نتيجًة  سريعة؛  ومالية  اقتصادية  ات  وتغريُّ تطوُّرات  شوهدت  األخرية  اآلونة  يف 
تعتمد  ا  أنَّ املتقدمة جند  البلدان  قريًة صغرية؛ ال سيَّما يف  العامل  اليت جعلت  التكنولوجي والعوملة 
الذكاءاالصطناعي يف جماالت واسعة ومع أنَّ العراق متخلِّف كثرياً يف استخدام كثري من النواحي 
التكنولوجية والعلمية يف السنوات األخرية؛ نتيجًة للظروف اليت مرَّت با البالد لكن من املمكن أن 
يتجاوز هذا التخلف عن طريق تبّن خطط وإسرتاتيجيات الستخدامه )أي: الذكاء االصطناعي( 
يف كافة اجملاالت، ليصبح العراق أكثر ذكاًء ممَّا عليه يف حتسي األداء، وزايدة الناتج احمللي والعمل 
مع احلكومات اجلديدة اليت تبن خططها على العلوميات والتكنولوجيا مبساعدة املختصي وأساتذة 
اجلامعات )احمللية واألجنبية(. وإزاء هذه التطورات والتغيريات فإنَّ اإلدارة املالية يتعيَّ عليها أن تنتقل 
من مفاهيمها وأهدافها التقليدية بوصفها وظيفًة من وظائف الشركات احمللية خمتصة بتنظيم جمرى 
األموال والتخطيط وتنسيقهما ومراقبتهما إىل إدارة مالية دولية تستند على املفاهيم احلديثة املستمدة 

من واقع الظروف والتطورات والتغريات البيئية الدولية.

 )Artificial Intelligence( احملور األول : حملة عن الذكاء االصطناعي

 John« ماكارثي(  )جون  األمريكي  العامل  ِقبل  من  االصطناعي  الذكاء  مصطلح  ذُكر 
Mc-Carthy عام 1956م، وقد عرَّفه أبنَّه »علم تصنيع وهندسة اآلالت الذكية، وابألخص 
برامج احلاسوب الذكية، أو هو فرع علم احلاسوب الذي يهدف إىل إنشاء اآلليات الذكية«. ومن 
الذي  احلسايب  اجلزء  عدَّه  وميكن  بدقة،   >Intelligence< الذكاء مفهوم  تعريف  الصعب 
يعطي قدرة حتقيق األهداف يف العامل، ولدى الناس ذكاء مبختلف الدرجات، واحليواانت كذلك 

وبعض اآلالت، كمـا ميكن تعريف الذكاء االصطناعي أبكثر من تعريف، منها: 

• للنماذج 	 استخدامه  تتم عن طريق  الذهنية واليت  املقدرة  الذكاء االصطناعي: هو دراسة 
.)computational models( احلسابية

• الذكاء االصطناعي: هو دراسة الكيفية اليت جتعل احلواسيب تقوم أبشياء كما يقوم با 	
اإلنسان وبصورة أفضل يف الوقت احلايل.

الذكاء االصطناعي: هو دراسة ذكاء العمالء وتصميمهم، إذ إنَّ العميل الذكي هو النظام 
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الذي يدرك بيئته، ويقدِّم هلا أفعااًل تزيد من فرصة جناحه يف حتقيق أهدافه)1(.

العلم الذي ميكِّن أجهزة احلاسوب من حماكـاة 	  أنَّه  كما ُعرِّف الذكاء االصطناعي على 
الذكاء البشري مثل اختاذ القرار، ومعاجلة النصوص، واإلدراك البصري. ويف حقيقة األمر أنَّ الذكاء 
االصطناعي هو جمال واسع )أشبه ما يكون مبظلة كبرية( يتوي عديداً من احلقول الفرعية مثل التعلُّم 
 computer ( والروبواتت وإدراك احلاسوب )رؤية الكمبيوترMachine learning(  اآليل

.)2()vision

Reactive Ma-( الفعل  رد  آالت   :)3( ه االصطناعي  للذكاء  أنواع  أربعة  يوهناك 
 Theory of( العقل  ونظرية   ،)Limited Memory( حمدودة  وذاكرة   ،)chines

 .)Self-Awareness( فضاًل عن الوعي الذايت ،)Mind

يصنَّف الذكاء االصطناعي على نوعي: الذكاء الضعيف، أو الّضيق، والذكاء القوي، أو العام.

	 الذكاء ُيبمج  إذ  االصطناعي؛  الذكاء  صور  أيسر  هو   : الضّيق  أو  الضعيف  الذكاء 
Al- )االصطناعي للقيام مبهام ذات نطاق ضّيق مثل فهم األوامر الصوتية واالستجابة هلا أو برجمية 

exa( املساعد االفرتاضي الذي طوَّرته )Amazon(، أو الروبوت الذي يلعب الشطرنج أو أي 
ألعاب أخرى؛ تلك هي عملية األمتتة املتخصصة جداً، وذات النطاق الضيق للذكاء االصطناعي 

اليت تستفيد منها عديداً من الشركات.

	 الذكاء القوي: يتميز هذا النوع من الذكاء بقدرته على مجع املعلومات وحتليلها واالستفادة من
عملية تراكم اخلبات اليت تساعده على اختاذ قرارات مستقلة، أي: تتساوى درجة الذكاء االصطناعي 

مع الذكاء البشري حينما تكون اآللة قادرة على تنفيذ أي شيء ميكن اإلنسان العادي فعله.

1.فهد آل قاسم، الذكاء االصطناعي، مدخل إىل علم الذكاء االصطناعي )النسخة اإللكرتونية( ص3-99، 
اسرتجع يف 19 مايو 2022( 

http://www.myreaders.info/html/artificial_intelligence
طلبة  على  أُلقيت  حماضرات  العميق،  والتعلم  اآليل  والتعلم  االصطناعي  الذكاء  إبراهيم،  عبداحلافظ  علي   .2

الدراسات العليا، يف كلية اقتصادايت األعمال، جامعة النهرين، سنة 2021م.
3. الذكاء االصطناعي »ما الذكاء االصطناعي؟ وكيف يعمل؟ )2021( موقع إلكرتوين، االسرتجاع يف 21 

.https://builtin.com/artificial-intelligence  مايو 2022 من

https://builtin.com/artificial-intelligence
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ويستخدم الذكاء االصطناعي يف تطبيقات كثرية منها:

	           .)Expert Systems( النظم اخلبرية

	 .)Natural Language Processing( معاجلة اللغات الطبيعية

	 .)Voice Recognition( متييز األصوات

	.)Image Analysis( حتليل الصور

أما األمثلة على الذكاء االصطناعي فهي)4(:

• 	 Siri, Alexa, and other smart( ومساعدين أذكياء آخرين Alexa و  Siri
.)assistants

• 	.)Self-driving cars( سيارات ذاتية القيادة

• 	.)Robo-advisors( مستشارو الروبوت

• 	.)Conversational bots( روبواتت احملادثة

• 	 .)Email spam filters( »مرشحات البيد اإللكرتوين العشوائي »املزعج

• 	.)Netflix’s recommendations( Netflix توصيات

ومع أنَّ مجيع هذه املـزايـا واإلجيابيات للذكاء االصطناعي يف املقابل جند أنَّ هناك أخطاراً 
وسلبياٍت أيضاً، سنتعرَّف عليها ابختصار)5(:

4. الذكاء االصطناعي« ما هو الذكاء االصطناعي؟ وكيف يعمل؟ )2021( موقع إلكرتوين، االسرتجاع يف 21 
.https://builtin.com/artificial-intelligence مايو 2022 من

5.مايك توماس )2022(،  7 أخطار خطرية للذكاء االصطناعي، موقع إلكرتوين، االسرتجاع يف 22 مايو 
-https://builtin-com.translate.goog/artificial-intelligence/risks من 2022
of-artificial-intelligence.
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فقدان الوظائف بسبب األمتتة.. 1

انتهاكات اخلصوصية.. 2

“التزييف العميق”.. 3

التحيز احلسايب الناجم عن البياانت السيئة.. 4

عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية.. 5

تقلبات السوق.. 6

اثنياً: االختالف بني الذكاء االصطناعي )Artificial Intelligent(  والتعلُّم 
)Deep learning( والتعلُّم العميق )Machine learning( اآليل

من املالحظ أنَّ هناك عالقة بي الذكاء االصطناعي)Al( والتعلُّم اآليل )Ml(، والتعلُّم 
العميق )Dl(، ولكن ما إن دخلنا يف التفاصيل جند أنَّ هناك اختالفات كبرية بينهم؛ ومن هذه 

االختالفات)6(:

الذكاء االصطناعي: هو تقنية حماكات اآللة للسلوك البشري، لكن التعلُّم اآليل هو جمموعة . 1
متفرعة من الذكاء االصطناعي واليت تسمح  ابلتعلُّم التلقائي لآللة من البياانت السابقة من 

دون احلاجة إىل البجمة حاجًة صريًة.   

البشر حلل املشكالت . 2 إنشاء نظام حموسيب ذكي مثل ذكاء  الذكاء االصطناعي إىل  يهدف 
املعقدة، يف حي يهدف التعلُّم اآليل إىل املوافقة والسماح ابلتعلُّم من البياانت حىت تتمكَّن 

اآلالت من تقدميها خمرجات دقيقة.

 يف الذكاء االصطناعي تتم صناعة أنظمة ذكية ألداء أي مهمة مثل اإلنسان، ولكن يف التعلُّم . 3
اآليل، تُعلَّم اآلالت اليت حتتوي على بياانت ألداء مهمة معينة.

6.أمرية شحاتة )2021(، الفرق بي الذكاء االصطناعي، والتعلُّم اآليل، جملة اليوم السابع، االسرتجاع يف 21 
./https://www.youm7.com مايو 2022 من

https://www.youm7.com/story/2021/5/3/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3/5302200
https://www.youm7.com/
https://www.youm7.com/
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الشكل1. الفرق بني تعلُّم اآللة والتعلُّم العميق

 Source: ar.quora.com

يهتم نظام الذكاء االصطناعي بتعظيم فرص النجاح، ويهتم التعلُّم اآليل ابلدقة واألناط. . 4

 الذكاء االصطناعي هو التقنية الكبى، والتعلُّم اآليل والتعلم العميق مها اجملموعتان الفرعيتان . 5
الرئيستان للذكاء االصطناعي، والتعلُّم العميق هو جمموعة فرعية رئيسة من التعلُّم اآليل.

ا حباجة دائمة للتدخُّل البشري . 6 إنَّ ناذج التعلُّم اآليل لكي تصبح أفضل بصورة تدرجيية؛ فإنَّ
ملنحها خطوطاً عريضة عن كيفية تعلمها من البياانت، أمَّا التعلُّم العميق فتعلُّم اخلوارزمية نفسها 

بنفسها، من دون االعتماد على التدخُّل البشري)7(. 

احملور الثانـي: اإلدارة املـاليـة 

كما هو معلوم أنَّ املوارد األساسية واليت من بينها >>املورد املـايل<< تعاين من النـدرة 
الشديدة للحصول عليها؛ سواًء كان ذلك على املستوايت احمللية، أم على  املنافسة  إىل جانب 
املستوايت الدولية؛ ممَّا يتطلَّب إعطاء االهتمام الكبريإلدارته وتعظيم عوائده. واإلدارة املالية: هي 

7. طـه الراوي)2019(، الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل والتعلم العميق.. كيف نّيز بينها؟ جملة ن بوست، 
/https://www.noonpost.com االسرتجاع يف21مايو 2022 من



9

استخدام أنظمـة الذكـاء االصطناعـي يف تعزيز اإلدارة املالية يف العراق

هي  أو  املنشأة  يف  األرابح  ومقسوم  واالستثمار  التمويل  بقرارات  املختص  النشاط  أو  الوظيفة 
التخطيط يف احلصول على األموال وتوظيفها وتنظيم عملياهتا وحتفيز قيادة العاملي فيها، ومن َثَّ 
الرقابة على األداء املالـي)8(.  هتتمُّ اإلدارة املالية بوظائف املدير املايل يف املنظمة سواًء كانت جتارية 
املنظمات بصورها  املالية يف مجيع  القضااي  املايل يقوم عادًة إبدارة  أم صناعية أم خدمية، واملدير 
املختلفة ))مالية أم غري مالية؛ خاصة أم حكومية ؛ كبرية أم صغرية ؛ منظمات رحبية أم غري رحبية((، 
وهؤالء يقومون بوظائف مالية متعددة؛ مثل التخطيط؛ وتقدمي االئتمان للعمالء؛ وتقييم مقرتحات 
عن العمليات اإلنفاقية الكبيـرة؛ وجتميع األموال لتمويل عمليات املنظمة)9(، وتطبيق املبادئ العامة 
عايل  وقوداً  املؤسسة  لتمويل  السليمة  اإلدارة  توفِّر  إذ  للمؤسسة.  املالية  املمتلكات  على  لإلدارة 

اجلودة، وخدمة منتظمة لضمان األداء الفعال)10(.

وتقسم اإلدارة املالية على حقلي رئيسي)11(:

1. اإلدارة العامة. 

2. اإلدارة اخلاصة. 

هناك تـأثري متبادل بي هذين احلقلي؛ وليسا منفصلي متام االنفصال فـ)املالية اخلاصة( تدعم 
العامة عن طريق ما تدفعه من الضرائب؛ و)املالية العامة( تدعم املالية اخلاصة عن طريق ما تنفقه 

على املشاريـع واخلدمات والبنية التحتية.

من  واحدة  جمموعة  ومع  نفسه،  الواحد  املايل  السوق  يف  يتعامل  كليهما  أنَّ  عن  فضاًل 
املؤسسات املالية. 

8. سيف الدين عماد أمحد؛ اإلدارة املالية؛ حماضرات أُلقيت على طلبة الدراسات األولية؛ كلية اقتصادايت 
األعمال؛ جامعة النهرين؛ 2016

9. عبدالعزيز حممد املخالفلي؛ )2011(؛ أساسيات اإلدارة املالية؛ ص339-7؛ جامعة صنعاء.
العريب؛  املالية: ما هي؟ وما هي أمهيتها؟ )2021(؛ منصة رائد األعمال  العريب؛ اإلدارة  10. رائد األعمال 

 https://the-arabic-entrepreneur.com االسرتجاع يف 24 مايو؛ 2022 من
11.مصطفى فؤاد عبيد؛ اإلدارة املالية؛ تنظيمها؛ وظيفتها؛ أهدافها؛ السياسة املالية)2020(؛ مركز البحوث والدراسات 

https://www.mdrscenter.com متعدد التخصصات؛ االسرتجاع يف 25مايو؛ )2022( من

https://the-arabic-entrepreneur.com
https://www.mdrscenter.com
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التغري بـدور اإلدارة املالية)12(: 	-

علمي  ابلظهور كحقل  بدأت  وقد  السني،  عب  جوهرية  تغيريات  املالية  اإلدارة  شهدت 
متخصص يف أوائل ))1955 م((؛ إذ كان أتكيـد اجلوانب القانونيـة لتأسيس الشركات واندماجاهتا 
وكذلك أنـواع اأًلوراق املالية اليت تصدرهـا. ويف نـاية عقد العشرينيات ويف الثالثينيات من القرن 
الكبري)1933-1929(؛  الكساد  وطـأة  من  تعاين  املالية  واألسواق  الشركات  أخذت  العشرين 
تدريـس  استمرَّ  واخلمسينيات  األربعينيات  ويف  اإلفالس؛  حاالت  وازدادت  األرابح  اخنفضت  إذ 
اإلدارة املالية يف اجلامعـات بـإسلوب وصفي، وبـدأت تظهر أساليب تعظيم األربـاح، وتعظيم أسعار 
األسهم؛ ويف ناية اخلمسينيات توجَّه االهتمام حنو املوجودات يف امليزانية العمومية، وبدأ استعمال 
احلـاسوب وصياغة النماذج الرايضية يف اختـاذ القرارات املالية، وظهور نظرية احملفظة . فيما شهدت 
املزيـج  التوصل إىل  األمـوال، وكيفية  العشرين االهتمام مبصادر  القرن  الستينيات والسبعينيات من 
األفضل لألوراق املاليـة املصـدرة، وكذلك االهتمام أبساليب اختـاذ قرارات االستثمار. ويف الثمانينيات 

والتسعينـيات بـرزت ثالث مسـائل أساسية وهي:

حتـرير املنشـآت املالية من القيـود احلكـومية.. 1

ازدايد استخـدام الوسائل التكنولوجية املعاصرة ونقل املعلومات بي األسواق املالية ابستخدام . 2
احلـاسوب.

تزايـد حّدة التضخم وأثر أسعار الفائـدة يف اختـاذ القرارات املـاليـة.. 3

احملور الثالث : الذكـاء االصطناعي يف العراق

أواًل: الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا املالية يف العراق 

ختلَّف العراق كثرياً يف استخدام عديٍد من النواحي التكنولوجية والعلمية نتيجًة للحصار من 
قبل األُمم املتحدة األمريكية، ومن َثَّ االحتالل األمريكي بعد 2003، واحلكومات العراقية املتعاقبة 
واليت سامهت يف جعل العراق متخلفاً يف هذا اجملال؛ لكن من املمكن أن يتجاوز هذا التخلُّف عن 

12.سيف الدين عماد أمحد؛ اإلدارة املالية؛ حماضرات أُلقيت على طلبة الدراسات األولية؛ كلية اقتصادايت 
األعمال؛ جامعة النهرين؛ 2016 .
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طريق تبنِّ خطط وإسرتاتيجيات الستخدامه )أي: الذكاء االصطناعي( يف كافة اجملاالت ليصبح 
العراق أكثر ذكاًء ممَّا عليه يف حتسي األداء، وزايدة الناتج احمللي والعمل مع احلكومات اجلديدة 
)احمللية  اجلامعات  وأساتذة  املختصي  مبساعدة  والتكنولوجيا  العلوميات  على  خططها  تبىن  اليت 
املالية يف  التكنولوجيا  واألجنبية(؛ وهناك بعض املشكالت النتشار الشركات وتوسيعها يف جمال 

الوطن العريب عموماً ويف العراق خصوصاً: 

يف ظل عدم وجود محاية للمستهلك يف جمال اخلدمات املالية وعدم وجود قواني خلصوصية . 1
البياانت تكون هناك صعوبة الكتساب ثقة العمالء لتخوفهم من القرصنة واالحتيال.

ندرة رؤوس األموال واليت هي من املخاطر اليت يرتكز عليها متويل الشركات الناشئة يف . 2
تكنولوجيا األموال«التكنولوجية املالية« مع صعوبة منح الرتاخيص لشركات اخلدمات املالية تؤدي 

إىل صعوبة إطالق الشركات الناشئة.

االفتقار للتشريعات بشـأن اجلرائم اإللكرتونية واألمن املعلومايت.. 3

ضعف يف القدرة التنافسية للشركات الناشئة يف حال عدم تبنيها نوذج أعمال مشرتك مع . 4
املصارف؛ نتيجة الثقة الراسخة ووالء العمالء ابلقطاع املصريف.

إىل . 5 واملصارف  الشركات  معظم  حتتاج  حيث  املعلومات  إىل  الوصول  على  القدرة  عدم 
للعمل يف جمال  البياانت كما اليوجد مهنيون مؤهلون  للسمـاح هلا جبمع  التحتية  األنظمة والبىن 

الذكاء االصطناعي وإدارة شؤونه ممَّا يعوق تقدم الشركات يف حتقيق أجنداهتا الرقمية)13(.

قلة الوعي املايل والتكنولوجي لدى فئات املستهلكي وارتفاع نسبة األمية.. 6

ثـانيـاَ: استخدام الذكـاء االصطناعي يف التنبُّؤ يف سوق العراق لألوراق املاليـة 

سوق األوراق املالية)14(: هو عبارة عن أسواق منظمة للتعامل يف أسهم وسندات الشركات 
وسندات احلكومة اليت تتداول يف البورصة )األوراق املالية( وَوْفقاَ ملقتضيات العرض والطلب تتحدد 

13.التكنولوجيا املالية والذكاء االصطناعي يف القطاع املايل واملصريف؛ احتاد املصارف العربية: الدراسات واألحباث 
 /https://uabonline.org/ar .)2022( والتقارير؛ العدد 454؛ االسرتجاع يف مايو؛

املالية،)2021(؛  املالية كمدخل لتفعيل وظيفة سوق األوراق  العليا؛ منتجات اهلندسة  14. طلبة الدراسات 
حماضرات ألقاها طلبة الدراسات العليا؛ كلية اقتصادايت األعمال: جامعة النهرين.

https://uabonline.org/ar/
https://uabonline.org/ar/
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ا سوق مالية منظمة فيها تشريعات ولوائح معينة حتكم املتعاملي  فيها األسعار ويف تعريف آخر: إنَّ
فيها؛ وتقوم هيئة على إدارهتا واإلشراف على تنفيذ التشريعات واللوائح. وكذلك هو السوق الذي 
املتنوعة  والقطاعات  واملؤسسات  األفراد  من  املال  فيها  ينساب  اليت  القنوات  إحدى  يشكِّل  اليت 
بيعـاً وشراًء؛ ممَّا يساهم يف تشجيع االستثمار،  املالية  التعامالت فيه ابألوراق  يف اجملتمع، إذ تتم 
هو   : )ISX( املالية  لألوراق  العراقي  والسوق  البلد.  اقتصاد  مصلحة  أجل  من  االدخار  وتنمية 
سوق األوراق املالية أتسس يف حزيران 2004م،  يقع يف بغداد/ العراق، وتشرف هيئة األوراق 
ست لتكون مثيلة للهيئة األمريكية لألوراق املالية  املالية العراقية على أعماله، وهي هيئة مستقلة ُأسِّ
املالية  وزارة  تديرها  واليت كانت  بغداد  بورصة  اسم  احلالية  السوق  على  يطلق  كان  والبورصات؛ 
العراقية يف الفرتة قبل عام 2003؛ أمَّا اآلن فهي هيئة ذاتية التنظيم مثل بورصة نيويورك، ويف عام 
2005  أصبح السوق العراقي لألوراق املالية هو البورصة الوحيدة يف العراق، وكان هناك فقط 
)15( شركة مدرجة يف السوق وذلك حينما افـْتُِتَحت يف عام 2004، أمَّا اآلن فقد أُدرجت أكثر 
من )100( شركة، وكان تداول األسهم يف عام 2005 يف اجللسة الواحدة ما يقارب اخلمسة 
ماليي دوالر )5.000.000.000 $(، ومن األسهم الكبرية يف سوق العراق لألواق املالية هي: 
أسهم شركة بغداد للمشروابت الغازية، وأسهم شركة مصرف بغداد، وأسهم الشركة العراقية للسجاد 

واملفروشات)15(.

وقد أصبح للذكاء االصطناعي وبراجميات التداول اخلوارزمي أتثريات واضحة على أسواق 
ت مفاهيم التداول واالستثمار يف األسواق املالية العاملية )وخصوصاً أسواق العمالت  املال، إذ تغريَّ
واألسهم( عن طريق ثورة الذكاء االصطناعي لكي تصبح اآلن أكثر دقة عن طريق احللول العصرية 
انتباه املضاربي يف األسواق والتسارع لتحقيق عوائد جيدة وخماطر تتناسب مع تلك  اليت لفتت 

العوائد ابستخدام تلك البجميات املتطورة.

املبجمة  اآللية  التداول  تعليمات  ابستخدام  األوامر  لتنفيذ  طريقة  هو  اخلـوارزمي:  والتداول 
مسبقاً؛ واليت حتسب املتغريات مثل الوقت؛ والسعر واحلجم؛ حينما يصل نظام التداول اخلوارزمي 
على القدرة على التفكري املعروف بـاسم التعلُّم اآللـي يصبح الذكاء االصطناعي)16(. ويكمن جوهر 
الراجعة«، إذ جيعل  أداؤه ابستخدام »التغذية  الكمبيوتر على تعديل بعض جوانب  قدرة برانمج 

15.ويكيبيديـا.
األسهم:  وتداول  االصطناعي  والذكاء  اللوغاريتمي  اخلوارزمي  والتداول  الفن  التحليل  أكادميي؛  16.فوزي 

)2021(؛ االسرتجاع يف مايو؛ 2022.
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الذكاء االصطناعي نظام التداول التقن أكثر قدرة على التكيُّف ويقوم بذلك أكثر بكثري ممَّا ميكن 
الذي  املؤشرالعام  السعرية مثل  العوامل غري  العشرات من  به. وميكن لآللة مراقبة  القيام  لإلنسان 
تنتمي اليه الورقة املالية أو البياانت االقتصادية أو األحداث اإلخبارية مثل: ))تغيريات سياسة البنك 
املركزي((، وميكنها حماكاة تغري السعر هذا يف ورقة مالية واحدة يف سلسلة من احملاكاة الصورية 
من  وكل جمموعة  األحداث،  هذه  احتمال كل  يقوم حبساب  إذ  اثنية(؛  من  أقل   ( اننواثنية  يف 
تلك األحداث كمؤثر على السعر؛ وحينما تصبح املعلومات الفعلية متاحة مثل إصدار البياانت 
املعروف اآلن. وسيصبح هذا  البانمج من جديد ابملعلومات اجلديدة، وأتثريها  يبدأ  االقتصادية 
النمط من أناط الذكاء االصطناعي يوماً ما، وهو الذروة احلقيقية للتحليل الفن. وقد قام أكثر من 
مدير صندوق كبري بتصميم أنظمة خوارزمية لتعكس تفكريه بطريقة ميكن التعبري عنها رايضيـاً، ومن 
َثَّ تكون قابلة للبجمة. ويف التغذيـة الراجعة ميكن للباحث اكتشاف أنَّ قرار سعر البنك املركزي يؤثِّر 
على سعر السهم، أو السند، أو العملة يف )س( من املئة من املناسبات؛ ويولِّد حركة )ص( يف املئة؛ 
ولكن إذا حصلت على أي تغيري يف السعر ابلنسبة املئوية يف حالة عدم وجود حدث التشغيل فإنَّ 
برانمج الكمبيوتر يكون يف َحرية فيما يتعلق مبكان البحث عن السبب؛ إلدراجه يف التكرار التايل.

للتجَّار  ميكن  واجلواب  العراق؟  يف  للتداول  جيد  اإلصطناعي  الذكـاء  هل  نتساَءل  وهنا 
واملستثمرين استخدام الذكاء االصطناعي ليس فقط يف التنبُّؤ، ولكـن أيضاً يف صنع القرار، وإدارة 
لتداول  الذكاء االصطناعي  احملافظ، فضاًل عن عديٍد من األمـور األخـرى. كما ميكن استخدام 
األسهم، ولكن يتاج أواًل إىل فهم أفضل ما ينطوي عليه ذلك، واتباع النصائح اليت ستعرض الحقاً.

1. سوق األسهم:

تُعدُّ أسواق األسهم طريقة مرحبة للغاية وشائعة لتنمية رأس املال وهي من األوراق املالية؛ 
ومع التطوُّر التقن الكبري الذي نشهده يف عصران بعد دخول إنتاجات الثورة الصناعية -مبا فيها 
أنَّه ميكن  احلياة، جند  والتعلُّم اآليل- يف كل جمال من جماالت  والذكاء االصطناعي  اخلوارزمياتية 
الشركة  يف  األسهم  حصة  ومتثِّل  املالية.  األوراق  أبسعار  التنبُّؤ  يف  االصطناعي  الذكاء  استخدام 
»امللكية«، إذ ميتلك حامل األسهم نسبة مئوية من الفائدة يف شركة ما، مبا يتفق مع النسبة املئوية 

لألسهم؛ وميكن للمستثمرين كسب عائد من األسهم إبحدى طريقتي: 
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أمَّا سعر السهم يرتفع مبرور الوقت أو تدفع الشركة أرابح األسهم.

 يف كثري من األحيان، يصل املستثمرون على عائد من كال املصدرين؛ وأنَّ األسهم أكثر 
خطورة من السندات؛ ألن يكون حلاملي األسهم أولوية أقل من محلة السندات حينما تكون الشركة 
يف وضع صعب، ولكن السندات أقل ضماانً، وال ميكن ضمان ارتفاع أسعار األسهم. مع هذه 
املخاطر، فمن املمكن كسب كثري من املال عن طريق االستثمار يف األسهم، يف حي أنَّ من غري 

احملتمل للغاية عن طريق االستثمار يف السندات.

 متييز آخر بي األسهم والسندات هو أنَّ األسهم ال يوجد هلا اتريخ استحقاق، وأنَّ ملكية 
املتبقي،  املطالب  وحق  الواحدة  ابلشركة  يتعلق  فيما  احلقوق  بعض  األسهم  حامل  متنح  األسهم 
استيفاء مجيع  يتم  أن  بعد  املتبقي  والدخل  األصول  لديهم مطالبة على مجيع  األسهم  وأصحاب 
املطالبي اآلخرين. وإذا مل يبَق شيء، ومل يصلوا على شيء، فمن املمكن أن يصبح حامل السهم 
غنياً إذا شركة ما تقوم بعمل جيد؛ كما يق ملعظم املسامهي التصويت للمديرين، ويف قضااي معينة 

مثل التعديالت على ميثاق الشركة، وما إذا كان جيب إصدار أسهم جديدة. 

2. األسهم العادية مقابل األسهم املمتازة:

هناك نوعان من األسهم، عادية وممتازة، وحصة األسهم العادية يف الشركة حصة ملكية 
يف تلك الشركة؛ وحق التصويت للمسامهي العاديي، وتلقي األرابح عند وجود احتمال أن يرتفع 
سعر أسهمها. وهناك عديد من فئات األسهم الشائعة، وعادة األسهم املمتازة هي صورة من صور 
حقوق امللكية من الناحية القانونية والضريبية. ومع ذلك، فهي ختتلف عن األسهم العادية بطرائق 

عديدة مهمة.

 أواًل: يصل املسامهون على أرابح اثبتة ال تتغري أبداً، وهي حصة من األسهم املمتازة تشبه 
السندات.

.  اثنياً: سعر السهم املمتاز مستقر نسبياً؛ ألنَّ التوزيعات ال تتغريَّ

 اثلثاً: ال يصوت حاملو األسهم املمتازة عادًة إال إذا فشلت الشركة يف دفع األرابح املوعودة.

أخرياً، أصحاب األسهم املمتازة لديهم مطالبة على األصول اليت هلا األولوية على مطالبات 
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املسامهي العاديي، ولكن بعد مطالبات الدائني مثل محلة السندات)17(. 

3. أنواع أسهم الشركات املسامهة يف العراق

ساهم يف شركات 
ُ
متثِّل حصة األسهم يف الشركة »امللكية«؛ أي: ميثِّل السهم الواحد حصة امل

األموال؛ وميتلك حامل السهم نسباً مئويًة من الفائدة يف الشركة مبا يتفق مع النسبة املئوية لألسهم 
ا: »صكوك، أو أوراق مالية متساوية القيمة وتتداول ابلطرائق التجارية اليت تتمثَّل فيها  وتُعرَّف أبنَّ
حقوق املسامهي يف الشركة ال سيَّما احلق يف حصوهلم على األرابح«، وهي اليت متثل جزءاً من رأس 
مال الشركة، ومبقدار ما ميتلك من أسهم، ويُعدُّ املساهم دائناً للشركة. لقد نصت املادة التاسعة 
والعشرون من القانون العراقي للشركات املرقم )21 لسنة 1997( املعدَّل ابألمر رقم 64 لسنة 
2004 على أنَّه ))ينقسم رأس مال الشركة على نوعي من األسهم هي األسهم االمسية، واألسهم 

النقدية،  واملتساوية ابلقيمة، وغري القابلة للتجزئة(. 

من أهم خصائص هذه األسهم :

األسهم االمسية : وهي األسهم املسجلة ابسم الشخص يف سجل املسامهي لدى الشركات . 1
وكذلك على القسيمة املعطاة للمساهم؛ واليت تُعدُّ داللة ملكيته لعدد أسهم الشركة املثبتـة أرقامها 

يف الشهادة وخمتومة خبتم املسؤولي فيها وموقَّعة بتواقيعهم.

ا اليت تُعطى مقابل مبلغ نقدي . 2 األسهم النقدية: وهي األسهم اليت تقدَّر ابلنقد؛ أي: إنَّ
أو مقدمات عينية وألنَّ القواني تتحفَّظ عادًة على إعطاء األسهم مقابل األعيان خشية تقديرها 

ا تتم بضوابط وشروط معينة)18(. أبكثر من قيمتها الفعلية، فإنِّ

وهناك بعض التوصيات اليت من الواجب مراعاهتا قبل االستثمار يف األسهم يف العراق:

 من الواجب نشر التوعية املالية يف اجملتمع العراقي والتوضيح ملفاهيم األوراق املالية وكيفية 
االستثمار فيها، وما األسهم؟ وما الشركات؟ وكيفية عملها؟ وما فائدهتا وأتثريها على اقتصاد البلد؟ 

17. Frederic S. Mishkin.   Stanley G. Eakins, financial markets and 
institutions, Ninth Edition Global Edition, page13.
18.ماهر حمسن عبود )2018(؛ أنواع األسهم يف الشركات املسامهة؛ شبكة جامعة اببل؛ االسرتجاع يف مايو؛ 
 https://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=7&lcid=81058 2022( من(

https://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=7&lcid=81058
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وكيف يُتالعب با، لذا لتجنُّب الوقوع فيها، جيب:

التأكُـّد من صحة بياانت الشركة، وذلك عن طريق زايرة سوق العراق لألوراق املالية والبحث . 1
عن امسها.

بعض . 2 تتجه  إذ  الشركة؛  أسهم  متتالية يف  تسجيل خسارات  الشركة وعدم  من رحبية  التأكُّد 
البدائيي  املستثمرين  جلذب  راحبة  شركة  ا  أنَّ تُبيِّ  مزورة  أوراق كاذبة  تقدمي  إىل  الشركات 

)املستثمرين الصغار(.

على الدولة أن تتحقق من حساابت الشركات عن طريق احملاسبي القانونيي حبيث تضمن أنَّ . 3
كل البياانت املقدَّمة هي بياانت حقيقية.

4. حتليل سوق األسهـم 

لتحليل حركة األسهم يف أسواق األوراق املالية ُتستخدم طريقتي مها:

ورحبها، . 1 الشركة،  إيرادات  على  :)FundamentalAnalysis( بناًء  األساسي  التحليل 
ودرجة السيولة املتوفرة لديها، وكفاءة التشغيل حُتسب القيمة احلالية )اجلوهرية( للسهم. ومن 
القيمة احلالية )أو اجلوهرية( أكب من آخر سعر مت تداوله   الناحية األكثر مثالية، إذا كانت 
)“last traded price ”LTP(، فيجب شراؤها، وإذا كانت القيمة أقل من آخر سعر 

مت تداوله فيجب بيعها.

التارخيية . 2 البياانت  التحليل  هذا  يستخدم   :)Technical Analysis( الفن  التحليل 
)السابقة( لسعر السهم عن طريق استعمال جمموعة من املؤشرات -مثل مؤشر القوة النسبية 
“ )RSI(، و«تقارب/وتباعد املتوسط املتحرك” )MACD(، و«مؤشر تدفق األموال” 
)MFI(- واليت حتاول عن طريقها معرفة حركة السوق، فحينما يشري التحليل الفن إىل ارتفاع 
سعر السهم فذلك يؤدي إىل إجراء أمر شراء، وإذا يشري التحليل إىل اخنفاض سعر السهم، 

فسوف يؤدي ذلك إىل اختاذ أمر ابلبيع.

 )AHM(“ و”فرضية السوق التكّيفية )EHM( ”وتستخدم “فرضية السوق الكفوء
كنماذج للتنبُّؤ؛ وملعاجلة مشكلة قدرة التنبُّؤ حبركة أسواق األوراق املالية ابستعمال الذكاء االصطناعي 
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وخوارزميات التعلُّم اآليل متت بعض الدراسات من قبل ابحثي مهتمي يف هذا اجملال، ومن أجل 
القيام بذلك درس هؤالء الباحثون الطرائق الرئيسة املتبعة يف حتليل حركة األسواق -وهذه الطرائق 
هي: طريقة التحليل الفن وطريقة التحليل األساسي- وابستخدام الطريقتي املذكورتي مت التأكُّد 
من فعالية خوارزميات التعلُّم اآليل يف توقُّع حركة األسواق املالية؛ ومن أجل الدراسات اْسُتْخِدمت 
التنبُّؤ؛ ولفحص  اخلوارزميات على  لتدريب هذه  املاضي)سابقاَ(  املصنَّفة يف  البياانت  جماميع من 
دقة اخلوارزميات يف عملية التنبؤ اْسُتْخِدَمت مقاييس التقييم؛ وبّينت النتائج أنَّ نوذج »االحندار 
اخلطي« )الذي اعتمد عليه الباحثون يف الدراسة( يتنبأ عند استخدام طريقة التحليل الفن بسعر 
اإلغالق بصورة واضحة مع هامش خطأ ضيِّق، أمَّا ابلتحليل األساسي فقد متكَّن النموذج من التنبُّؤ 

حبركة السوق بنسبة وصلت دقتها إىل )%76( عند استخدام اخلوارزميات للتنبؤ)19(.

تشري نتائج هذه الدراسات إىل أنَّ دقة الذكاء االصطناعي ليست كافية للتنبؤ ابجتاهات 
سعر السهم أو الشعور العام بشأن حركة السوق املالية، فضاًل عن أنَّه ال ميكنه التنبُّؤ بقيمة السهم 
نفسها ليوم العمل التايل بدقة، يف حي قلنا إنَّ النموذج املستخدم )االحندار اخلطي( ميكن أن يتنبأ 
بسعر اإلغالق بامش معقول من اخلطأ! مبعىن أنَّ هذا التنبُّؤ صاحل ليوم عمل واحد فقط. ومن َثَّ 
ال ميكن استخدام النماذج املبنية على الذكاء االصطناعي يف االستثمارات طويلة األجل ومن انحية 
أخرى، فإنَّ دقة اخلوارزميات للتنبُّؤ ببيع أو شراء أو االحتفاظ بسهم ميكن أن تؤدي إىل خسارة 

ا ليست ُمرضية بدرجة كافية.  رأس املال كما أنَّ

ومن هذه الدراسات، استنتج الباحثون أنَّ الذكاء االصطناعي غري قادر على التنبؤ حبركة 
أسواق األوراق املالية بدقة موثوقة ميكن االطمئنان إليها، واالعتماد عليها.

19.  حممد سناجلة؛ هل يستطيع الذكاء االصطناعي التنبؤ حبركة األسهم واألسواق املالية؟)2021(؛اجلزيرة 
 /https://www.aljazeera.net نت؛ االسرتجاع يف مايـو؛2022 من
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